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Sundgaard Tømrer & Entreprise ApS

Godt håndværk

Konkurrencedygtige priser

Overvejer du at sælge?

Kvalitet til tiden uden meromkostninger

Når man overvejer at sælge sit hus eller allerede har sat til salg, kan det være
en rigtig god investering at få lavet de små reperationer, der måtte være.
Samtidig kan der for få investeringer laves en del mindre fornyelser der hjælper
til med, at ejendommen fremstår vedligeholdt og indbydende. Her kan f.eks. nyt
gulv, loft eller indgangsparti gøre en stor forskel på, hvor lang tid der går, før
huset er solgt. Det behøver ikke være en dyr investering, der skal til, selv små
forbedringer gør en forskel.

Vores arbejde bliver altid udført håndværksmæssigt korrekt, og vi har høje krav
til vores egen standard. Der ud over ligger vi stor vægt på et godt samarbejde
med kunden, således vi er sikre på at opfylde de forventninger, der er til det
færdige arbejde.

Løbende vedligeholdelse
At lave løbende vedligeholdelse ved sin bolig, er en rigtig god investering på
længere sigt. Når vedligeholdelse bliver udført løbende, inden det står skidt
til, kan man både spare mange penge og samtidig have et sundere hus. Dette
gælder både tag, vinduer og dører samt alt udvendig træværk.

Fornyelse for fornøjelsens skyld
Er din bolig den helt rigtige for dig, men du godt lige kunne tænke dig et nyt
køkken, et større soveværelse efter børnene er flyttet hjemmefra, trægulv i
stedet for gulvtæppe eller noget helt andet for at gøre hverdagen og dit hus til
en drøm.

Vi mener ikke det behøver at koste ekstra at få udført kvalitetsarbejde, og sætter
en ære i at tilfredstille vores kunder på bedste vis. Det betyder meget for os at
udføre vores arbejde til den aftalte tid. Samtidig ved vi at det betyder meget for
vores kunder, at generne ved byggerod er så små som muligt. Derfor er
oprydning løbende og ved dagens afslutning en selvfølge.

Et sikkert valg
Sundgaard Tømrer & Entreprise ApS er en familie virksomhed i vækst med
mange års erfaring inden for alle tømrerfagets områder. Vi udfører alle entrepriser også indenfor murer, VVS og el til både nybygning, tilbygning og renovering.
Vi har nogle gode samarbejdspartnere som både omfatter arkitekter, ingeniører
og håndværkere inden for byggeri, der alle vil sørge for, at vores kunder får
opfyldt deres ønsker.
Et sikkert valg når det drejer sig om godt håndværk.

Vi udfører:
Nye vinduer/dører

Nyt køkken

Nyt Gulv

Udskiftning af loft

Udskiftning af tag

Ny træ-taresse

Nybyg

Tilbyg

Renovering

Ombyg

Sundgaard Tømrer & Entreprise ApS
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